
6 augustus 2011 – welkomstwoord door Noëlla Heyman, moeder van An  

Goedenavond 

Welkom allemaal : familie, vrienden en sympathisanten - Welkom op deze 

lezing van AnFoundation  

Zoals jullie weten werkt onze dochter An momenteel in Madagascar als bioloog 

rond natuurbehoud, milieu-educatie en onderzoek binnen de NGO Madagascar 

Fauna Group. Ze is 10 dagen in België en vertrekt volgende woensdag terug.  

Madagascar is een unieke parel op gebied van flora en fauna. Het is een hele 

uitdaging de lokale bevolking die van dag tot dag vecht om te overleven, 

hiervan te overtuigen. De luxe van zich met natuurbehoud ‘op zich’ bezig te 

houden bestaat er niet. Door haar werk wordt An ter plaatse geconfronteerd 

met de noden van de plaatselijke bevolking en zoooo is de link naar het sociaal 

engagement ontstaan. An komt in contact met organisaties die niks met 

natuurbehoud te maken hebben maar die zich inzetten voor de armsten der 

armen vooral kinderen waaronder ook gehandicapte kinderen en die nood 

hebben aan aanmoediging en extra fondsen.  

De meter van An, Irma Bollen,  heeft dit goed begrepen en op haar manier 

hierop gereageerd. 

Irma sticht in 2009 ANFOUNDATION;  een origineel verjaardagsgeschenk voor 

haar petekind. Het mag dus duidelijk zijn, dit AnFoundation fonds heeft NIKS te 

maken met Ans werk. An is als het ware de bemiddelaar ter plekke om de juiste 

organisaties te identificeren zodat An ….. waar ze zich ooit ter wereld bevindt, 

deze AnFoundation fondsen kan toekennen aan hen die volgens haar op sociaal 

gebied goed werk leveren.  

Op dit moment is dat de organisatie HELP in Madagascar samen met kleinere 

netwerkprojecten waaronder het dagopvangcentrum voor zwaar gehandicapte 

kinderen Rayons de Soleil. 

HELP staat voor HEALTH Gezondheidszorg–EDUCATION Onderwijs LIFE SKILLS 

Project beroep aanleren zoals naaister of loodgieter. 

Nu praktisch hoe ziet deze avond eruit.  

We beginnen met een woordje van de stichtster Irma Bollen gevolgd door wat 

poëzie en gitaarmuziek met tegelijkertijd projectie van  beelden van HELP en 

Rayons de Soleil. 



Daarna volgt een kort filmfragmentje van ons bezoek in maart aan HELP in 

Madagascar en dit als inleiding  voor de lezing van An. 

We sluiten af na de lezing van An met gitaarmuziek en op achtergrond projectie 

van  sfeerbeelden van Toamasina de stad waar An woont in Madagascar en van 

wat flora en fauna. 

We voorzien een receptie met hapjes rond half 9  waarop jullie allemaal van 

harte uitgenodigd zijn. Er is geen pauze voorzien. 

 

Genoeg gepraat - Nu geef ik het woord aan IRMA. 

 

 


